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NIEMAL 50 MLD ZŁOTYCH NA OBRONNOŚĆ W 2020
ROKU [RELACJA]
Zgodnie z projektem polskiego budżetu limit wydatków na obronność w 2020 roku wyniesie blisko
49,997 mld zł – podało Ministerstwo Obrony Narodowej na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
(SKON). To wzrost o 11,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Po raz pierwszy w najnowszej historii udział wydatków obronnych osiągnie 2,1 proc. produktu
krajowego brutto. Jest to zgodnie z długofalową polityką zakładającą dojście do poziomu wydatków
wysokości 2,5 proc. PKB w 2030 roku, co wynika z ustawy o przebudowie i modernizacji oraz
ﬁnansowaniu sił zbrojnych.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez SKON. Ponad 49,015 mld ujęto w części budżetu
obejmującej obronę narodową, a 785,6 mln zł w innych częściach, w tym zawierających wydatki na
policję i inne służby MSWiA, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, prokuraturę oraz szkolnictwo wyższe.
Blisko jedna czwarta budżetu MON — 12,395 mld zł — to wydatki osobowe — uposażenia żołnierzy
i wynagrodzenia pracowników wojska. Z kolei wydatki majątkowe – zakupy broni, sprzętu,
inwestycje budowlane, remonty i modernizacje – to ponad 29 proc. budżetu obronnego
(kwotowo 14,847 mld zł), wobec ustawowo wymaganej jednej piątej.
Czytaj też: Planowany budżet obronny Ukrainy "największy w historii"
Z budżetu MON 13,413 mld zł zostanie wydanych na modernizację techniczną, z czego na:
- System Obrony Powietrznej pochłonie 763 050 tys. zł. W jego ramach przewidywana jest
kontynuacja dostaw pocisków Piorun i zestawów Poprad, rozpoczęcie dostaw systemów rakietowoartyleryjskich Pilica, a także kontynuacja ﬁnansowania przeciwlotniczego i przeciwrakietowego
systemu średniego zasięgu Wisła (system IBCS/Patriot);
- Zintegrowane systemy wsparcia i dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR –
1 057 924 tys. zł. Chodzi tu o zakupy węzłów teleinformatycznych, wozów kablowych, aparatowni,
radiostacji, odbiorników GSM, terminali satelitarnych, modułów stanowisk dowodzenia, urządzeń IFF,
modułów pocztowych, modyﬁkacje platform bojowych, urządzeń ochrony kryptograﬁcznej i osprzętu
systemu telekomunikacyjnego;
- Zwalczanie zagrożeń na morzu – 858 941 tys. zł;
- Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, czyli kontynuacja modernizacji czołgów
Leopard 2 do standardu 2PL – 806 612 tys. zł – na SKON opóźnienia tego programu były ostro
krytykowane, ale przedstawiciele MON zadeklarowali, że pierwsze czołgi nowej wersji mają wejść do

służby jeszcze w styczniu bieżącego roku;
- Rozpoznanie obrazowe i satelitarne – 134 000 tys. zł;
- Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN - 47 201 tys. zł;
- Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii – 1 307 277 tys. zł (moduły artyleryjskie Regina z
haubicami samobieżnymi Krab, moździerze samobieżne Rak, kontynuacja ﬁnansowania pozyskiwania
wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar);
- Symulatory i trenażery – 196 468 tys. zł;
- Samoloty szkolno-treningowy AJT – 441 095 tys. zł;
- Program KTO Rosomak – 186 571 tys. zł;
- Ppk Spike do KTO – 134 718 tys. zł.
Czytaj też: 104 tys. żołnierzy zawodowych w Wojsku Polskim. Budżet MON 2018 w Sejmie
Wymienione cele pochłoną więc około 6 mld złotych. Na co pójdzie pozostałych 7,4 mld?
Prawdopodobnie znajdzie się wśród nich m.in. myśliwiec F-35. Jak powiedział podsekretarz stanu
Wojciech Skurkiewicz: „Jeśli chodzi o Harpię, to będziemy szczegółowo informować po podpisaniu
umowy. Ta chwila nastąpi jeszcze w styczniu. Środki na to są zarezerwowane, podobnie jak związane
z tym inwestycje budowlane”. Wydatki mają także objąć: zakupy samolotów transportowych C-130H
Hercules, kierowane pociski powietrze-ziemia i kierowane pociski powietrze-powietrze krótkiego i
średniego zasięgu dla myśliwców F-16C/D, pojazdy wysokiej mobilności dla wojsk aeromobilnych,
inżynieryjne roboty wsparcia misji EOD/IED, parki pontonowe, uzbrojenie indywidualne, sprzęt
noktowizyjny i optyczny, zestawy samozaładowcze do przewozu kontenerów i pojazdów
gąsienicowych, cystern dystrybutorów paliwowych i do przewozu wody, sprzętu informatycznego i
oprogramowania. Zmodernizowane mają też zostać - między innymi - okręty rakietowe typ 151
(Orkan), ciągniki pancerne BPz-2 i stacje radiolokacyjne NUR-12, przewidziano również
pieniądze na modyﬁkację wozów BWR-1S/D. Należy pamiętać, że w informacji dla SKON
wymieniono niektóre programy, ich pełna lista będzie szersza.
Czytaj też: Prezydent w Stalowej Woli. W tle „skorupiaki” i Rosomaki z ZSSW
Na koniec roku 2020 zakłada się osiągnięcie liczby 111 500 żołnierzy zawodowych i 29 000
terytorialsów, lub więcej jeśli będzie więcej ochotników. Co ciekawe w tym roku wzrósł koszt
funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ale spadły związane z nimi wydatki majątkowe, w związku
z coraz większym nasyceniem sprzętem tego najnowszego rodzaju sił zbrojnych.
Średnie płace w MON 2020 r. to 5 681 zł dla żołnierzy, 4 773 dla pracowników służby cywilnej i 4 210
zł dla pozostałych pracowników służby cywilnej.

